
UCHWAŁA NR XVIII/141/2012 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 27 kwietnia  2012 roku 

 

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego udzielenia koncesji na cyfrowe nadawanie 

naziemne dla Telewizji Trwam 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 

2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 

i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 

52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 

poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i 

Nr 217, poz. 1281 ) 

uchwala się, co następuje : 

 

§ 1. Przyjąć stanowisko w brzmieniu, jak załącznik do niniejszej uchwały dotyczące udziele-

nia koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne dla Telewizji Trwam i skierować je do 

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Marszałków Sejmu, Senatu, 

Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów  Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Lipno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Załącznik do uchwały Nr XVIII/141/2012 

                                                                                      Rady Miejskiej w Lipnie  

                                                                 z dnia 27 kwietnia 2012 roku 

 

S t a n o w i s k o Rady Miejskiej w Lipnie 

 

w sprawie koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne dla Telewizji Trwam 

 

Rada Miejska w Lipnie z dezaprobatą przyjmuje decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewi-
zji o odmowie dopuszczenia Telewizji Trwam do multipleksu cyfrowej telewizji naziemnej. 

Odbiorcy Telewizji Trwam – obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie konstytucyj-
nej zasady równości mają prawo do własnych, katolickich mediów. Wykluczenie Telewizji Trwam z 
grona nadawców naziemnej telewizji cyfrowej jest zaprzeczeniem państwa demokratycznego – wol-
ności słowa, pluralizmu poglądów, swobody ich głoszenia i równego dla wszystkich podmiotów do-
stępu do środków technicznych zapewniających moŜliwość prezentowania tych poglądów społeczeń-
stwu. 

Decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma charakter dyskryminacyjny i wywołała pro-
testy wielu środowisk, zastrzeŜenia zgłosiły m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzysze-
nie Dziennikarzy Polskich, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, NiezaleŜny Samorządny Zwią-
zek Zawodowy „Solidarność”, Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. 

Budowany w Polsce system cyfrowej telewizji naziemnej jest dobrem publicznym, w którym 
w imię demokracji i pluralizmu powinien znaleźć się równieŜ ewangeliczny głos katolików, a takim 
jest jedyna o zasięgu krajowym katolicka Telewizja Trwam reprezentująca znaczną część opinii pu-
blicznej takŜe naszej wspólnoty samorządowej. 

Jako radni Miasta Lipna apelujemy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do najwyŜ-
szych władz w Państwie, by w imię zachowania zasad równości wobec prawa i pluralizmu poglądów, 
zweryfikowały i zmieniły stanowisko wobec Telewizji Trwam, przyznając miejsce na multipleksie 
cyfrowej telewizji naziemnej. 

 

 

 

 

 

 

 


